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Als ronde, wollige bosjes vallen de eenden-
kooien onmiddellijk op in het vlakke land-
schap. Het zijn er alleen niet veel meer; van
de vele honderden die er in Nederland
bestaan hebben zijn er nog ruim honderd
over, al of niet in gebruik. Eendenkooien
vind je in de buurt van water. Het is dus niet
gek datje er in het noorden van het land nog
een aanzienlijk aantal aantreft, gedeeltelijk in
partikuliere handen, gedeeltelijk in eigen-
dom van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en
Het Groninger Landschap.
Friesland telt nog zo'n 30 eendenkooien. Ze
zijn te vinden in de buurt van Anjum (4),
Ternaard (1), Hallumer Mieden (2), Wouters-
woude (1), Rinsumageest (1), Oudkerk (1),
Giekerk (1), Rijperkerk (1), Suawoude (1), de
Oude Mieden (1), Oldelamer (1), St. Nico-
laasga (1), Piaam (2) en Bakhuizen (1). Vlie-
land heeft er 2, Terschelling S, Ameland 2 en
Schiermonnikoog 1.
In Groningen zijn nog 2 eendenkooien in
gebruik, te weten de kooi Nieuw-Onrust,
gepacht door Het Groninger Landschap die
nog in gebruik is voor de vangst en ring-
onderzoek en de kooi van de families
Louwes, Mansholt en Zijlma, die evenals
Nieuw-Onrust in de Westpolder, gemeente
Ulrum ligt. De eendenkooien in Haren en
Uithuizen zijn niet meer in gebruik. Drente
heeft geen eendenkooien meer.

HIoogstwaarschijnlijk zijn eenden-
kooien in Nederland ontstaan. Al in
de 16e eeuw kwamen ze in de

huidige vorm voor. De eendenkooi - het
woord zegt het al - is een middel om eenden
te vangen. De kooi bestaat - van binnen uit
bekeken - uit een plas (de kooiplas of wed),
meestal enigszins rechthoekig met op iedere
hoek een vangarm. In z'n geheel beslaat een
kooi + 3 a 4 ha. De plas kan natuurlijk

gevormd zijn bv. een petgat of een wiel, maar
hij kan ook gegraven zijn. De vangarmen zijn
sloten die vanuit de plas met een bocht land-
inwaarts lopen, steeds smaller worden en
uitmonden in een hokje. Ze zijn met gaas of
netwerk overspannen. De kooiplas en
vangarmen hebben een omheining van riet-
schermen. De oevers van de plas vormen met
hun riet', water- en oeverplanten en wat laag
struikgewas een veilig rustplekje voor de
eenden. Achter de rietschermen is het geheel
omgeven door hoger geboomte, vaak héél
oude bomen. De stukken grond tussen de
vangarmen werden dikwijls benut door er
vruchtbomen te plaatsen. Al met al vormt
een eendenkooi door de rust die er heerst een
prachtig klein natuurreservaat.

Er bestaan in Nederland verschillende
soorten eendenkooien. Ze worden ingedeeld
naar geografische ligging: land-, rivier- of
zeekooien, en hoogtepunt van de vangst:
zomer- of winterkooien, met als grens 1
november. Verder kan ook een indeling
gemaakt worden naar de soort eend die
gevangen wordt. Doorgaans is dat de
bekende 'wilde eend', maar op de Wadden-
eilanden en in het kustgebied worden de
kooien ook aangedaan door de smient,
zomer- en wintertaling, pijlstaart en slob-
eend, het zgn. blauwgoed. Deze eenden zijn
op trektocht van hun broedgebieden in
Scandinavië en Rusland naar zuidelijker
oorden en strijken hier tussentijds neer om te
foerageren.

Het vangen
Zoals gezegd is het eendenkooiken een
eeuwenoud, typisch Nederlands beroep. Het
ging van vader op zoon over en iedere
kooiker had of heeft dan ook z'n eigen
manier van vangen. In hoofdzaak is het
kooiken echter gebaseerd op het gedrag van
de eend. Rust is hierbij noodzakelijk
aangezien een eend van nature een schuw
dier is. Hij is daarentegen ook weer
gemakkelijk tam te maken, zoals je bij
stadsvijvers merkt waar de eenden soms bijna
in je broekspijp bijten voor een stukje brood.
Van deze twee faktoren maakt de kooiker bij
zijn werk gebruik. Hij wordt geholpen door
een speciaal afgerichte hond. Sinds 1971 is de
kooikerhond een officieel geregistreerd ras,
maar soms wordt ook wel een goed
afgerichte keeshond gebruikt. Een kooiker-
hond moet vrolijk, vriendelijk, goedaardig en
intelligent zijn en vooral niet luidruchtig.
Verder speelt z'n kleur (rood-wit) en z'n
pluimstaart een rol.
Een eend zoekt bij voorkeur 's nachts zijn
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Eendenkooi 'Nieuw Onrust', bij Ulrum

eten in de polders. Bij het aanbreken van de
dag zoekt hij een rustiger plekje op. De
kooiplas is zo'n plek. Een kooiker zal er dus
voor zorgen dat de eenden zich op en om de
plas op hun gemak voelen en hier steeds
terugkeren. Daarom zorgt hij dat de
eendenkooi zo rustig mogelijk blijft en
strooit af en toe wat voer. De vast
terugkerende eenden gebruikt hij voor de
vangst; ze worden de 'stal'genoemd. Een
goedwerkende kooi telt zo'n 1000-1500 stal-
eenden. Hiervan wordt een klein aantal
geheel mak gemaakt (lokeenden). Na de
vangst worden ze in een apart gazen hok
('makhok') gezet, meestal in de buurt van het
gereedschapshuisje, zodat ze de kooiker veel
zien en aan hem gewend raken.
Wanneer de staleenden 's nachts aan het

foerageren zijn, voegen zich daar meestal
vreemde eenden bij en als de stal aan het eind
van de nacht de kooiplas weer opzoekt
vliegen deze mee. Vooral die vreemde eenden
vormen een prooi voor de kooiker. De
meeste staleenden zijn al een keer aan de
vangst onsnapt en zorgen wel dat dit hun
geen tweede keer overkomt, ze zijn 'afge-
kooid'.
In het voorjaar is een eendenkooi een
uistekende broedplaats. Een stal van + 1500
eenden vermeerdert zich met zo'n 3500
jongen. Een deel van deze jonge, onervaren
eenden wordt gevangen, de rest raakt afge-
kooid en blijft bij de stal.
Het werk van de kooiker begint als de stal
met aanhang op de plas gearriveerd is.
Allereerst bepaalt hij aan de hand van de
windrichting welke vangarm hij gaat gebrui-

ken. Vogels vliegen altijd op tegen de wind in;
hij moet dus de vangarm nemen die tegen de
windrichting in ligt, aangezien de eenden
achterin de vangarm terecht moeten komen.
Door de rietschermen is de kooiker geheel
aan het oog van de eenden onttrokken. Op
verscheidene plaatsen zijn kleine doorkijk-
luikjes in de schotten gemaakt, zodat hij wel
kan zien wat er op de plas gebeurt. Op een
gegeven moment geeft hij z'n hond een teken,
waarop deze zich even via een kleine opening
aan het begin van de vangarm bij de plas laat
zien. Voor de lokeenden is dit het sein dat er
gevoerd gaat worden, ze zwemmen dan ook
de vangarm binnen. De vreemde eenden zijn
wat nieuwsgierig en zwemmen aarzelend
achter de lokeenden aan. Ondertussen heeft
het hondje opdracht gekregen langs één kant
binnen de vangarm naar achter te lopen. De
vreemde eenden zijn wat bang maar ook heel
nieuwsgierig naar de hond. Ze zwemmen dus
nog wat door. Plotsklaps verschijnt de
kooiker aan de plaskant. De vreemde eenden
schrikken zo dat ze opvliegen. Door het gaas
over de vangarm kunnen ze echter niet weg
en belanden achterin. Door een laag schot
kunnen ze niet meer terug, zodat ze het
vanghokje, waar voer gestrooid is, inlopen,
Er valt een luikje achter ze dicht en
ontsnappen is er niet meer bij.
Niet alle kooikers werken op dezelfde
manier. Het komt ook voor dat de vangarm
halverwege dmv. een luik afgesloten kan
worden. Ook het tijdstip waarop de kooiker
verschijnt verschilt. De bovenstaande be-
schrijving geldt in z'n algemeenheid voor de
Friese eendenkooien, die langs de vangarm
een aaneengeloten rietscherm hebben. Er
bestaan ook kooien waar de rietschermen
coulisse-gewijs langs de vangarm geplaatst
zijn. De hond loopt dan om de schermen
heen zodat hij steeds eventjes te zien is.
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Afname aantal kooien
In het verleden diende de eendenkooi als
broodwinning. Dat is in deze tijd nauwelijks
meer lonend. Als een kooi nog in gebruik is
gebeurt dit naast een boerenbedrijf, meer uit
liefhebberij. Alleen al het onderhoud vergt
veel geld. Een aantal kooien is in eigendom
van natuurbeschermingsorganisaties. Als
hier gevangen wordt is de kooiker in dienst
van de beherende organisatie en doet de kooi
vaak alleen dienst voor ringonderzoek.
Dat het eendenkooiken niet meer Ionend is is
niet de enige reden dat hij verdwijnt. Al in de
19e eeuw gebeurde dit. Door de grondwater-
stand laag te houden vielen de kooiplassen
droog en waren ze niet meer te gebruiken.
Tot op de dag van vandaag vormt ook de
ontwikkeling en modernisering van de
landbouw een enorme bedreiging. Door het
beter toegankelijk maken van landerijen ging
de aantrekkelijkheid van de polders als
foerageergebied voor de eenden er op
achteruit. Als sta-in-de-weg verdwenen de
eendenkooien bij ruilverkavelingen, wegen-
aanleg enz. Om van de verstedelijkte
gebieden maar te zwijgen. Hier is geen
eendenkooi meer te bekennen. Zo is in
Harlingen de eendenkooi verdwenen door de
aanleg van een industriehaven, die er nu nog
werkloos en verlaten bijligt. Vaak liggen
eendenkooien in een voor waterrekreatie
aantrekkelijk gebied. Vooral de laatste paar
jaar vormen de windsurfers een ware plaag,
ze kunnen op ieder watertje terecht.

Jachtwet
Binnen de Jachtwet geniet de eendenkooi
enige bescherming het zgn. Afpalingsrecht.
Dit is sinds 1977 in de Jachtwet opgenomen,
maar bestaat al veel langer. Het afpalings-
recht is het recht op rust en stilte rond de
kooi binnen een bepaalde straal gerekend

vanuit het middelpunt van de kooi.
In 1979 werd via een wijziging in de Jachtwet
een nieuwe registratie van eendenkooien van
kracht. Een kooi kon alleen geregistreerd
worden als hij vangklaar is dwz. 1 vangarm
moet te gebruiken zijn. De eendenkooien die
in vervallen staat verkeerd werden niet
geregistreerd en profiteerden ook niet meer
van hun recht op rust binnen de afpalings-
kring. Iedere 5 jaar wordt de registratie op
verzoek van de eigenaar herhaald mits de
kooi aan de eisen voldoet. Is de registratie
verlopen en niet verlengd dan kan de kooi in
de toekomst ook niet meer geregistreerd
worden. De opzet van die regeling is om
geleidelijk het aantal nog vangende kooien te
verminderen.

Waarden
Het voortbestaan van de eendenkooien met
hun grote landschappelijke waarde is dus niet
zonder meer gegarandeerd. Buiten de waarde
voor het landschap, het plotseling opduiken-
de bosje, zijn de eendenkooien ook natuur-
wetenschappelijk van belang. Ze zijn vaak
eeuwenoud en zo kunnen ook de bomen in
het kooibos een eerbiedwaardige leeftijd heb-
ben. Naar gelang de grondsoort is er een
verschillende vegetatie te vinden, maar de
aanwezigheid van het water drukt toch z'n
stempel op de begroeiing. Door het afpa-
lingsrecht zijn de omliggende weilanden vaak
onbemest: blauwgraslanden, met een heel
eigen flora. Het kooibos vormt een unieke
schuil- en broedplaats voor veel vogels en
herbergt ook een flink aantal kleinere zoog-
dieren, zoals ratten, muizen, wezels, herme-
lijnen, bunzingen en egels.
De eendenkooien zijn eveneens een overblijf-
sel uit het verleden en je kan dan ook van

„ Rietscherm met kijkgat voor de kooiker
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kultuur-historische waarde spreken. Ook als
de kooi zelf niet meer bestaat kun je aan de
hand van een straatnaam het vroegere be-
staan vermoeden.
Gelukkig ziet het er nog niet al te somber uit.
Een aantal eendenkooien is via legaten of
door aankoop in het bezit gekomen van
natuurbeschermingsorganisaties. Zo heeft It
Fryske Gea in Friesland 7 kooien in eigen-
dom. Alle kooien zijn volledig gerestaureerd,
maar worden niet gebruikt. Bij de laatste
aanwinst 'De Kobbekooi' in het Grote Wie-
lengebied bij Leeuwarden is de restauratie
bijna voltooid. It Fryske Gea heeft deze kooi
in erfpacht van de gemeente Leeuwarden.
Door de zware stormen in het begin van de
jaren '70 had de begroeiing veel te lijden
gehad. De plas en vangarmen waren dichtge-
groeid. Om de bestaande kooi is een totaal
nieuwe beplanting van elzen aangebracht,
zodat het kooibos vergroot is. De bedoeling
is om de kooi over een paar jaar in gebruik te
nemen voor ringonderzoek. It Fryske Gea
organiseert ook exkursies naar de eenden-
kooien. Hiervoor kan kontakt opgenomen
worden met L. Dijkstra, tel. 05103-2540 of R.
van Dekken, tel. 05158-1368.
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Met dank aan L. Dijkstra, opzichter bij It Frybke Gea.


